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ค าน า 
 

  งานนิติการ  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการงานนิติการ  
ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 256๔  ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภท วิชาการ  สายงาน นิติการ       
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ที่จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความช านาญในวิชาการทางกฎหมาย 
  งานนิติการ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ งานนิติการ  ประจ าปี  งบประมา ณ         
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๑ 
แผนปฏิบัติการงานนิติการ 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔  
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนปฏิบัติการงานนิติการ   ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสร้างระบบการท างานที่มี 
ประสิทธิภาพในการน าไปสู่เป้าหมายในอนาคตของงานนิติการ  จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการงานนิติการ   
ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 256๔  โดยเริ่มจากการน าข้อมูลพ้ืนฐาน  ภาระหน้าที่  ความรับผิดชอบของ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ค าสั่งการแบ่งงานขององค์กร  ประกอบกับความรู้   ความสามารถ ทักษะและ
ศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่มาวิเคราะห์  สังเคราะห์แล้วน ามาประกอบการตัดสินใจในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การงานนิติการ  เพ่ือให้ได้แผนที่มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของ
เทศบาลต าบลสันมะเค็ดต่อไป 
ปรัชญา  “ซ่ือสัตย์  สุจริต  ยึดม่ันคุณธรรม” 
ปณิธาน  “จะมุ่งม่ันปฏิบัติงาน  ด้วยความรอบคอบ  อย่างเต็มความรู้ความสามารถ   

โดยยึดหลักกฎหมาย  เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมในสังคม  และรักษาผลประโยชน์ของเทศบาล
ต าบลบางสันมะเค็ด” 

วิสัยทัศน์ “เป็นงานที่สนับสนุนด้านกฎหมายตามหลักธรรมาภิบาล” 
ภารกิจหลัก 1.พัฒนาระบบปฏิบัติงานด้านกฎหมายของเทศบาลต าบลสันมะเค็ด 
  2.พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลสันมะเค็ด 

3.พัฒนาด้านการบริการของเทศบาลต าบลสันมะเค็ด 
เป้าหมาย 1.มีแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน 
   2.มีการด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 

3.มีแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
4.มีข้อมูลสนับสนุนประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ์ และ 
   มาตรการต่างๆ 
5.มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม  ถูกต้อง และโปร่งใส 
6.บุคลากรของหน่วยงานมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
7.มีเอกสารถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายต่างๆ 
8.บุคลากรของหน่วยงานมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
   และสามารถด าเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  ตลอดจนเกิด  
   ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
ในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือให้มี 

ประสิทธิภาพ 
1.การพัฒนาระบบปฏิบัติงานด้านกฎหมายของเทศบาลต าบลสันมะเค็ด 

-ตีความ  ตอบข้อหารือ ในการหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ 
 หน่วยงาน  เพ่ือแจ้งให้ทุกส านัก/กองทราบเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติ 



                   2   
 
    -ยกร่าง  แก้ไขหรือปรับปรุง  ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศหรือค าสั่ง  ต่างๆ  เพ่ือให้ 

 การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
-รวบรวมข้อมูล  ข้อกฎหมาย เก่ียวกับวินัยข้าราชการ  การร้องทุกข์   การพิทักษ์ 
ระบบคุณธรรม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถด าเนินการได้อย่าง  
 ถูกต้อง 

   -จัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการ 
 พิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ 
-การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  ถูกต้องและโปร่งใส   
-การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน 
บุคลากรของหน่วยงานมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

-ตรวจทานความถูกต้องของสัญญา  ร่างประกาศ  หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 เพ่ือให้มีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายต่างๆ 

   2. การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลสันมะเค็ด เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  และสามารถด าเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว  ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด มีดังนี้ 

-การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับกฎหมาย 
-แจ้งแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบกฎหมายตามหนังสือสั่งการ 
-การให้ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

    3.การพัฒนาด้านการบริการของเทศบาลต าบลสันมะเค็ด 
-การให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายแก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ด้านกฎหมาย 
 เพ่ิมมากขึ้น ท าให้อัตราการถูกเอารัดเอาเปรียบลดลง 

-การให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับกฎหมายเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการบรรเทาที่ 
 ถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคในการท างานของงานนิติการ 

งานนิติการ  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งด้านนโยบาย  กฎหมาย  ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
และความต้องการของผู้รับบริการ  รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการท างานโดยตรงทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีปัจจัยต่อการท างานร่วมกันภายในองค์กร  และเพ่ือเป็นการประเมินสถานการณ์เพ่ือ
พิจารณาถึงศักยภาพขององค์กร  มองหาโอกาสและระบุอุปสรรคเพ่ือการแก้ไข  อันจะท าให้รู้จักองค์กรดียิ่งขึ้น
และทราบความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา  ในการวิเคราะห์ศักยภาพภายในองค์กรตามเทคนิคการวิเคราะห์ 
SWOT  ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 จุดแข็ง (Strengh) บุคลากร 

1.บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านกฎหมาย   เพ่ือ   
   พัฒนางาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

   2.บุคลากรมีความขยัน  อดทน  แข็งแรง 
ทรัพยากร 

   1.มีงบประมาณเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
   2.มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่จะมาเอ้ืออ านวยสนับสนุนการด าเนินงาน 

 
   โครงสร้างการบริหารงาน 
   1.มีการแบ่งโครงสร้างขององค์กรอย่างชัดเจน 
   2.เป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัวสูงและศักยภาพสูง 

  3.การบริหารจัดการภายในองค์กร  เรื่อง ระบบการปฏิบัติงานและกระบวนการ 
   ยังไม่มีความชัดเจน 

   วิธีการปฏิบัติงาน 
   1.มีความรักใคร่  สามัคคี  เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและร่วมมือในการด าเนินงานใน 

   ภาพรวมขององค์กร 
   2.มีความเสียสละ  และอุทิศเวลาให้แก่องค์กร 
   นโยบายและแผน 
   1.มีการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายของส านักเทศบาล 

   ต าบลสันมะเค็ดและแผนการปฏิบัติงาน 
 จุดอ่อน (Weakness) บุคลากร 
   1.บุคลากรยังขาดประสบการณ์ 
   2.บุคลากรยังขาดการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
   3.การบริหารงานบุคคลยังขาดประสิทธิภาพ 
   ทรัพยากร 
   1.อุปกรณ์ส านักงานที่มีอยู่ บางเครื่องเป็นเครื่องเก่าการประมวลผลช้า 
   โครงสร้างการบริหารงาน 
   1.การก าหนดภาระงานยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
   2.ขาดการถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมจากผู้รู้ 
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   วิธีการปฏิบัติงาน 
   1.ขาดความกล้าแสดงความคิดเห็น การเสนอความเห็นในการท างานเพ่ือการพัฒนา 
   2.ยังท างานได้ไม่เต็มขีดความสามารถอย่างจริงจัง 
   นโยบายและแผน 
   1.การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างจริงจังและไม่ต่อเนื่อง 
   2.ขาดความเด่นชัดของตัวชี้วัดของแผนการด าเนินงาน 
 โอกาส (Opportunity) 
   1.เทศบาลต าบลสันมะเค็ด ให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติงานภารกิจส าคัญ 
   2.ได้รับความร่วมมือด้านกฎหมายจากหน่วยงานภายนอก 

3.ได้รับความไว้วางใจจากบุคลากรภายในเทศบาลต าบลสันมะเค็ดในการให้
ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 

 อุปสรรค(Threat) 
   1.ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
   2.ถูกผลักความรับผิดชอบจากหน่วยงานภายนอก 
   3.ได้รับมอบหมายงานไม่ตรงกับภารกิจ 
   4.ขาดการยอมรับและร่วมมือจากบุคคลภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภท  วิชาการ  สายงาน  นิติการ   
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นิติกร  ระดับต าแหน่ง  ปฏิบัติการ 

 

ลักษณะงานและความรับผิดชอบท่ัวไป 

1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเก่ียวกับระเบียบ
ของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ

ผู้บังคับบัญชา 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบัญญัติ ข้อบังคับประกาศ หรือ
ค าสั่งต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์และอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

1.3 ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการด าเนินการเรื่อง
ใด ๆ ที่เก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการใดๆ ตาม

กฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการ และการด าเนินคดีของหน่วยงาน 

1.4 ตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ ค าสั่ง หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่ เก่ียวข้อง เพ่ือให้

เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ 

1.5 ด าเนินการทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เป็นต้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส 

2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 

 3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการที่

เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.3 ประสานงานด้านนิติการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านนิติการ

ให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น 

4. ด้านการบริการ 

ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจในข้อ

กฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์กับการด าเนินงาน 

 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12  พ.ศ. 2560- 2564 

(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี) 

  ยุทธศา สตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  มีทั้งหมด 10 

ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  และอีก 4  ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน 

  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย  ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส า คัญต่อการพัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล  การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส  ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทย 

  การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง  
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ  รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ ดีขึ้น  และ

การลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กรท าความผิด 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  

  1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  บทบาท  ภารกิจ  และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความโปร่งใส  

ทันสมัย  คล่องตัว  ขนาดที่เหมาะสม  เกิดความคุ้มค่า 

 2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ  และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  

เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมรประสิทธิภาพ 
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3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและ

ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงตามความต้องการ  

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ

บริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใสและยุติธรรม 

6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

แผนปฏิบัติการงานนิติการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ 

ด้านการพัฒนา ตัวชี้วัด การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1.การพัฒนาระบบ
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
กฎหมาย 

1.มีแนวทางแก้ไขที่
เหมาะสมและเป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ
หน่วยงาน 
 
2.มีการด าเนินการ
เป็ น ไป ด้วยควา ม
เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล ะ
เหมาะสม 
 
3.มีแนวทางในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
สามารถด าเนินการ
ได้อย่างถูกต้อง 
 
4.มีข้อมูลสนับสนุน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
พิจ า รณา ก า หนด
นโยบาย  แผนงาน  
หลั ก เ กณฑ์  แล ะ
มาตรการต่างๆ 
 
 

1.กิจกรรมการวินิจฉัยปัญหากฎหมายเก่ียวกับระเบียบ
ของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
 
2.กิจกรรม ยกร่ าง  แ ก้ไขหรื อปรับปรุง  ร ะเบียบ 
ข้อบัญญัติ ประกาศหรือค าสั่ง  ต่างๆ 
 
3.กิจกรรม รวบรวมข้อมูล  ข้อกฎหมาย เก่ียวกับวินัย
ข้าราชการ  การร้องทุกข์         
 
4.กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล จัดท าฐานข้อมูล  ระบบ
สารสนเทศเก่ียวกับงานนิติการ 
 
5.กิจกรรมการปฏิบั ติงา นให้ เป็น ไปอย่างยุติธ รรม  
ถูกต้องและโปร่งใส 
 
6.กิจกรรมให้ค า ปรึกษาด้านกฎหมา ยในกา รแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน 
 
7.กิจกรรมการตรวจทา นความถูกต้องของสัญญา     
ร่างประกาศ  หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 



5. มีการปฏิบัติงาน
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
ยุติธรรมถูกต้อง  
6. บุ คล า ก รข อ ง
หน่วยงาน มีควา ม
เ ข้ า ใ จ ที่ ถู ก ต้ อ ง
เก่ีย วกับกฎหมา ย
แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ที่
เก่ียวข้อง 
7. มีเอกสารถูกต้อง  
ครบถ้วน  สมบูรณ์
แล ะ เป็ น ไป ต า ม
ข้อก าหนดกฎหมาย
ต่างๆ 

2. ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร 

บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่วยงาน มีควา ม
เ ข้ า ใ จ ที่ ถู ก ต้ อ ง
เก่ีย วกับกฎหมา ย
แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  แ ล ะ
สามารถด าเนินการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว  ตลอดจน
เ กิ ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ตามที่ก าหนด 

1.กิจกรรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
กฎหมาย 
 
2. กิจกรรมแจ้งแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมายตามหนังสือสั่งการ 
 
3.กิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานแก่
บุคลากร 

 

3. การพัฒนาด้าน
การบริการ 

1.ป ร ะ ช า ช น มี
ค ว า ม รู้ ด้ า น
กฎหมา ยเ พ่ิมมา ก
ขึ้น ท าให้อัตราการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ลดลง 
 
2.ผู้รับบริการได้รับ
ก า ร บ ร ร เ ท า ที่
ถู ก ต้อ งตา มหลั ก
กฎหมาย 

1.กิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายแก่ประชาชน 
 
 
2.กิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับกฎหมาย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แนวทางการปฏิบัติงานของงานนิติการ 

ด้วยสายงานนิติการ ต าแหน่งนิติกร มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านนิติ
การ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับด้านการ
ปฏิบัติงานมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ข้อบัญญัติข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์และอ านวยความสะดวก
ในการท างาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ตลอดจนศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  เสนอความเห็นในการด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่ เก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้อง
ทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการบ ริหาร

ราชการ และการด าเนินคดีของหน่วยงาน 

  การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย  หมายถึง  งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดเนินการศึกษารวบรวมปัญหา  
อุปสรรคในการด าเนินการทางด้านกฎหมายของหน่วยงาน ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องและเอกสารหลักฐานต่างๆ  
และน ามาใช้วิเคราะห์  ปรับ  ตรวจหรือยกร่างกฎหมาย  โดยอาจเป็นการยกร่างขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับหรือการยก
ร่างแก้ไขเพ่ิมเติม  รวมทั้งงานศึกษา  วิเคราะห์  กลั่นกรอง  ตรวจ และปรับแก้กฎหมายหรือกฎ  เพ่ือเสนอ

หรือปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีพิจารณากฎหมายหรือกฎ 

 ลักษณะงานจ าแนกออกเป็น  2  ระดับ คือ 

(1) กระบวนการที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก  ส่วน ใหญ่จะเป็นกฎหมายในระดับ 
ประกาศ กระทรวง/กรม  ระเบียบกระทรวง/กรม  ข้อบังคับ  หรือบทบัญญัติอ่ืนที่ มีผลบังคับเป็นการทั่วไป  
โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ซ่ึงเม่ือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นเรื่ องยก
ร่างเสร็จ และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนดลงนามให้ความเห็นชอบแล้ว ก็สามารถ

ประกาศใช้ได้ทันที 

(2) กระบวนการต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก  ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายในระดั บ
พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด  และกฎกระทรวง ซ่ึงเม่ือผู้ปฏิบั ติงานในหน่วยงานต้น
เรื่องยกร่างเสร็จ  ต้องให้บุคลากรในหน่วยงานด าเนินการต่อไปตามอ านาจหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด  เม่ือผ่ าน

ขั้นตอนกฎหมายก าหนดครบถ้วนแล้ว จึงจะสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ 

ส าหรับการปฏิบัติงานมีแนวทางในการท างานคือ 

1. เพ่ือให้การยกร่าง  แก้ไข หรือปรับปรุง ระเบียบ  ข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ประกาศ หรือค าสั่งต่างๆ 

ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
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2. เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาปรับปรุง  แก้ไข ระเบียบ  ข้อบัญญัติ  

ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งต่างๆ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ ( 1 ต.ค. 256๓  - 30 ก.ย. 256๔) 

ผู้รับผิดชอบ 

งานนิติการ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
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การปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมายเก่ียวกับวินัยข้าราชการ ร้องทุกข์ 

ด้วยสายงานนิติการ  ต าแหน่งนิติกร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านนิติ
การ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  ส าหรับด้านการ
ปฏิบัติงานมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาข้อมูล  รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  
เสนอความเห็นในการด าเนินการเรื่องใดๆ  ที่เก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์  การพิทักษ์ระบบคุณธรรม  
รวมถึงการด าเนินการใดๆ  ตามกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการ  และการด าเนินคดีของ
หน่วยงาน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

ทั้งนี้ปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานกลางต่างๆ  ซ่ึงเป็นหน่วยงานบังคับบัญชาได้มีการพัฒนากลไก และ 
ตรากฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ  กฎหมายที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ด้านวินัย ข้าราชการ การร้องทุกข์ 
และ การป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐขึ้นมาใหม่หลายฉบับ ทั้งที่ เป็นการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหลักการเพียงเล็กน้อยไปจนถึงการสร้างหลักการใหม่ ขึ้นเป็นครั้งแรก 

 งานนิติการ  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  จึงได้มีการด าเนินการ รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมาย
เก่ียวกับวินัยข้าราชการ  ร้องทุกข์  ขึ้น เพ่ือให้มีระบบการพัฒนางานที่ได้รับการปรับปรุงทบทวนให้ทันสมัยอยู่

เสมอ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1. เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ได้ศึกษา ท าความเข้าใจ และ ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติ

ปฏิบัติตน  

2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ยึดม่ันในหลัก  
คุณธรรม จริยธรรม มุ่งม่ันในการรักษา มาตรฐานงานตามหลักวิชาการ และวิชาชีพ โดยยึดประโยชน์
สาธารณะเป็นที่ต้ัง   
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กิจกรรม จัดเก็บข้อมูล  จัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเก่ียวกับงานนิติการ 
 

1.ชื่อ กิจกรรม จัดเก็บข้อมูล จัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเก่ียวกับงานนิติการ 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 
ด้วยสายงานนิติการ ต าแหน่งนิติกร มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะ

ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้าน      
นิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับด้าน
การบริการมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูล ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวกับงานนิติการ  เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ 
 การได้มาซ่ึงข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน และรวดเร็ว  โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการแปลง
ข้อมูลให้อยู่ในรูปของสารสนเทศที่พร้อมใช้งานได้ทันที  โดยข้อมูลต้องมีความถูกต้อง  ทันสมัยมีความซ้ า ซ้อน
ของข้อมูลน้อยที่สุด  และมีการแบ่งกันใช้งานข้อมูล  การจัดรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบ เก็บไว้ใน
รูปแบบที่สามารเรียกใช้ได้ทันทีเม่ือต้องการ   ซ่ึงระบบฐานข้อมูล นับเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่มีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับระบบสารสนเทศแบบต่างๆ  ที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล  เนื่องจากฐานข้อมูลเป็นส่วนที่ใช้
จัดเก็บข้อมูลน าเข้า ของทุกระบบสารสนเทศ 
 งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลสันมะเค็ด จึงได้มีการจัดเก็บข้อมูล จัดท าฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเก่ียวกับงานนิติการ เพ่ือมุ่งเน้นแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
โปร่งใส 

3.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีฐานข้อมูลเบื้องต้น 

5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

6.วิธีด าเนินการ 
6.๑ รวบรวมข้อมูล ฐานกฎหมาย เบื้องต้น 
6.๒ ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี  งบประมาณ  พ.ศ. 256๔ ( 1 ต.ค. 256๓  - 30 ก.ย. 256๔) 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มี 
9.ผู้รับผิดชอบ 

งานนิติการ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ 

 
 
 

กิจกรรม การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  ถูกต้องและโปร่งใส 
 

1.ชื่อ กิจกรรม การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้องและโปร่งใส 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 
  ด้วยสายงานนิติการ  ต าแหน่งนิติกร มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้าน      
นิติการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับด้าน
การปฏิบัติงานมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับ การควบคุมและดูแลการด าเนินการทางคดีต่างๆ เช่น การ
สอบสวนข้อเท็จจริง  การติดตามหลักฐาน  การสืบพยาน  เป็นต้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม  
ถูกต้อง และโปร่งใส 
 การด าเนินการเรื่อง ร้องเรียน  ร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม เช่น 

๑. เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่ผู้ร้องขอให้เทศบาลต าบลสันมะเค็ดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
     หรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา/โทรศัพท์ หรือลายลักษณ์อักษร(หนังสือ)หรืออ่ืนใด 
2. เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่เทศบาลต าบลสันมะเค็ด ได้รับจากหน่วยงานหรือส่วนกลาง  
    โดยเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยทีส่ามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือได้ หรือสามารถ 
    ประสานให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในพ้ืนที่ ด าเนินการต่อไปได้ 

 การร้องเรียน  ร้องทุกข์  มี 2  ประการ คือ 
1. เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้าราชการ หมายถึงเรื่องราวท่ีข้าราชการเป็นผู้ถูกร้องร้องเรียน  

เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
2. เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน  หมายถึงเรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับ

การปลดเปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อ่ืนหรือสาธารณชน
ได้รับความเสียหาย  และยังรวมถึงข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนอีกด้วย 

งานนิติการ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  ได้มีแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
ถูกต้องและโปร่งใสขึ้น เพ่ือเป็นการจัดการข้อร้องเรียนให้ได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ      
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 
3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถรับรู้ รับทราบการด าเนินงานที่มีความโปร่งใส มี 
      ความยุติธรรม 
3.2 เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม 
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4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างยุติธรรม  ถูกต้อง และโปร่งใส 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลสันมะเค็ด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

6.วิธีด าเนินการ 
6.๑ ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ 
6.2 ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ  
6.๓ ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
6.๔ ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานให้ผู้ร้องเรียน และผู้บังคับบัญชาทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ (1 ต.ค. 256๓  - 30 ก.ย. 256๔) 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มี 
9.ผู้รับผิดชอบ 

งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบางสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีช่องทางให้ประชาชนสามารถรับรู้ รับทราบการด าเนินงานที่มีความโปร่งใส มีความยุติธรรม 
10.2 มีการตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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กิจกรรม ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน 

 
1.ชื่อ กิจกรรม ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 
ด้วยสายงานนิติการ ต าแหน่งนิติกร มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะ

ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้าน     
นิติการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับด้าน
การปฏิบัติบริการมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการให้ค าปรึกษา  ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จ
และมีประสิทธิภาพ 
 การให้ค าปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย  หมายถึง  งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับการตรากฎหมาย  การตีความบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย  การบังคับใช้กฎหมายหรือการอ่ืนใดในท านองเดียวกัน  ซ่ึงเป็นงานที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติ
ราชการ  และมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่  และเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน โดยอาจแบ่งแยก
งานด้านการให้ค าปรึกษานี้  ได้เป็น 3  ลักษณะงานย่อย  คือ 

1. งานด้านให้ค าปรึกษา  หมายถึง  งานให้ความเห็นทางกฎหมาย  ให้ค าปรึกษาแนะน า  
ตอบข้อหารือทางด้านกฎหมายของส่วนราชการที่ ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการด้าน
กฎหมาย 

2. งานที่ปรึกษากฎหมาย  หมายถึง  งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือเสนอแนะทางด้าน
กฎหมายเก่ียวกับการวินิจฉัย  ตีความหรือยกร่าง  ปรับปรุง   แก้ไขกฎหมายของส่วน
ราชการและต้องใช้ความรู้  ประสบการณ์ 

3. งานบันทึก  สรุป วิเคราะห์และเสนอความเห็นทางกฎหมาย  หรือความเห็นเก่ียวกับร่าง
กฎหมาย 

งานนิติการ  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายใน 
การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
3.2 เพ่ือรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ด้านกฎหมาย 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
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6.วิธีด าเนินการ 
6.1  รับค าปรึกษาด้านกฎหมายด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร 
6.2  ศึกษาข้อมูล กฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ววินิจฉัยในแต่ละประเด็น 
6.๓  ตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอผู้บังคับบัญชา 
6.5  ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ (1 ต.ค. 256๓  - 30 ก.ย. 256๔) 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มี 
9.ผู้รับผิดชอบ 

งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรมีประสิทธิภาพความสามารถในการปฏิบัติงาน 
10.2 บุคลากรรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ด้านกฎหมาย 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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กิจกรรม แจ้งแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบกฎหมายตามหนังสือส่ังการ 

 
1.ชื่อ กิจกรรม แจ้งแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบกฎหมายตามหนังสือสั่งการ 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 
ด้วยสายงานนิติการ ต าแหน่งนิติกร มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะ

ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้าน      
นิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับด้าน
การบริการมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการให้ค าปรึกษาแนะน า เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ หรือจัดท า คู่มือ
ปฏิบัติปฏิบัติงานเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว  และสามารถด าเนินการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 เนื่องจากปัจจุบันนี้หน่วยงานผู้ก า กับดูแล  นโยบายของรัฐบาล  ตลอดจนหน่วยงานราชการที่
เก่ียวข้อง  ได้แจ้งหนังสือซักซ้อมท าความเข้าใจ หรือแนวทางการปฏิบัติ เก่ียวกับการปฏิบัติงานทางด้าน
กฎหมาย ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ให้หน่วยงานเทศบาลต าบลสันมะเค็ดทราบซ่ึงบางครั้งต้องท าความเข้าใจกับ
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือจะได้น าไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน   
 งานนิติการ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  จึงได้จัดให้มีแนวทางในการแจ้งเก่ียวกับแนวปฏิบัติ
ของระเบียบกฎหมายตามหนังสือสั่งการ ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือรับทราบแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน 
3.2 เพ่ือเป็นการลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
3.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน 

5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบางสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

6.วิธีด าเนินการ 
6.1 รับทราบหนังสือสั่งการจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  
6.2 รวบรวมข้อมูลและแจ้งบุคลากรในหน่วยงานทราบพร้อมท าความเข้าใจตรงกัน 
6.๓ ติดตามและประเมินผล พร้อมรายงานผู้บริหารทราบ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ (1 ต.ค. 256๓  - 30 ก.ย. 256๔) 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มี 
9.ผู้รับผิดชอบ 

งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรในหน่วยงานรับทราบแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน 
10.2 ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
10.3 บุคลากรในหน่วยงานมีพัฒนาศักยภาพสูง 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
กิจกรรม การให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายแก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 
1.ชื่อ กิจกรรม การให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายแก่บุคลากรในหน่วยงาน 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 
ด้วยสายงานนิติการ  ต าแหน่งนิติกร มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะ

ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านนิติ
การ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  ส าหรับด้านการ
บริการมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการให้ค าปรึกษาแนะน า  เผยแพร่ความรู้ ด้านวิชาการ หรือจัดท า คู่มือ
ปฏิบัติปฏิบัติงานเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน  เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว  และสามารถด าเนินการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย  หมายถึง  งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการเผยแพร่ให้
ความรู้ทางด้านกฎหมาย และกฎทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและที่ก าลังจะประกาศใช้ บังคับ  เ พ่ือให้ผลการ
ปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ  การประสานงานทางวิชาการ และสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติตามกฎหมาย
แก่ข้าราชการหรือลูกจ้างภายในและภายนอกหน่วยงาน  และภาคเอกชน  โดยจะต้องมีการจัดท าเอกสาร  
บทความหรือหนังสือให้ความรู้  จัดท าฐานข้อมูลทางกฎหมายและกฎให้ทันสมัยอยู่ เสมอและใช้ได้ง่าย  หรือ
เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายดังกล่าวด้วยตนเอง 
 งานนิติการ  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  จึงได้มีการให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายแก่บุคลากร
ในหน่วยงาน เพ่ือให้มีผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
3.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานราชการและน า  
      ความรู้ทางด้านกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับหลักด้าน 
      คุณธรรมและจริยธรรมใช้ในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่นของตนเองและประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

6.วิธีด าเนินการ 
6.1 รวบรวมข้อมูล ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
6.2 ด าเนินการให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
6.๓ ติดตามและประเมินผล พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี  งบประมาณ  พ.ศ. 256๔ (1 ต.ค. 256๓  - 30 ก.ย. 256๔) 
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8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มี 
9.ผู้รับผิดชอบ 

งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเขียงราย 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
10.2 บุคลากรเพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานราชการและน า  
        ความรู้ทางด้านกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับหลักด้าน 
        คุณธรรมและจริยธรรม 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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กิจกรรม การให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน 
 

1.ชื่อ กิจกรรม การให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 
ด้วยสายงานนิติการ  ต าแหน่งนิติกร   มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะ

ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้าน     
นิติการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  ส าหรับด้าน
การบริการมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือในโครงการต่างๆ  เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง
เข้าใจในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น  และสามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
 กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์หรือแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคมที่มีลั กษณะบังคับ ซ่ึงรัฐ
ยอมรับและน าไปใช้เพ่ือความยุติธรรม และเพ่ือความสงบสุขของสังคม ดังนั้นกฎหมายมีลักษณะส าคัญ คือ 
ความยุติธรรมความสงบสุขของมหาชน และเหตุผลนักกฎหมาย ส่วนจริยธรรม นั้นคือ อุดมการณ์หรือ
จุดมุ่งหมายอันสูงสุดที่นักกฎหมายควรปฏิบัติ 

งานนิติการ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  จึงได้ด าเนินการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน 
เพ่ือให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ โดยการแจกแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ ด้าน
กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้ให้แก่ผู้คนในชุมชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชน ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากคนภายนอกเม่ือประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมายเพ่ิมมากขึ้น ท าให้อัตราการรู้กฎหมายของประชาชนเพ่ิม
สูงขึ้น การถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้คนลดลง  ลดการเกิดคดีพิพาทขึ้นเนื่องจากประชาชนมีความรู้ ด้าน
กฎหมายจึงท าให้รู้จักป้องกันตนเองไม่เข้าไปท าสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีของชาติ   

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมายเพ่ิมมากขึ้น ท าให้อัตราการถูกเอารัดเอาเปรียบลดลง  
3.3 เพ่ือลดการเกิดคดีพิพาท 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์กฎหมายน่ารู้หรือหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์กฎหมายส าคัญให้

ประชาชนทราบ  

5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
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6.วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดเตรียมข้อมูล 
6.2 ด าเนินการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หนังสือเวียนแจ้งหมู่บ้าน  
6.๓ ด าเนินการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ  เช่น เสียงตามสาย เอกสารสิ่งพิมพ์  สื่อออนไลน์ต่างๆ  เป็นต้น 

 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ (1 ต.ค. 256๓  - 30 ก.ย. 256๔) 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มี 
9.ผู้รับผิดชอบ 

งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนมีความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้น 
10.2 ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมายเพ่ิมมากขึ้น ท าให้อัตราการถูกเอารัดเอาเปรียบลดลง 
10.3 ลดการเกิดคดีพิพาท  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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กิจกรรม การให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับกฎหมาย 

 
1.ชื่อ กิจกรรม การให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับกฎหมาย 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 
ด้วยสายงานนิติการ ต าแหน่งนิติกร มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ซ่ึงปฏิบัติงานในฐานะ

ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้  ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้าน      
นิติการ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับด้าน
การบริการมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการให้ค าปรึกษาแนะน า  เผยแพร่ความรู้ ด้านวิชาการ หรือจัดท า
คู่มือปฏิบัติปฏิบัติงานเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว  และสามารถด าเนินการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 การให้ค าปรึกษากฎหมาย  เพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้มารับบริการ  ซ่ึงผู้ขอรับบริการต้องการ
ทราบเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป โดยนิติกรจะเป็นผู้ให้ข้อมูล  ตลอดจนค าแนะน าต่อผู้ขอรับบริการ  ทั้งนี้   นิติกร  
ส านักปลัด  มีหน้าที่สอบข้อเท็จจริงและให้ค าปรึกษารวมถึงการให้ค าแนะน ากับผู้ขอรับบริการพร้อมรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  ดังนั้น งานนิติการ  ส านักปลัด  จึงได้ มีการด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน า
เก่ียวกับกฎหมายขึ้น   

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้มารับบริการที่เป็นปัญหา 
3.2 เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการบรรเทาที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย  
3.3 เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง   

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

6.วิธีด าเนินการ 
6.1 รับค าขอปรึกษาด้านกฎหมาย 
6.2 ด าเนินการให้ค าปรึกษาพร้อมแก้ไขปัญหา 
6.๓ ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ (1 ต.ค. 256๓  - 30 ก.ย. 256๔) 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มี 
9.ผู้รับผิดชอบ 

งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ตอบสนองความต้องการที่เป็นปัญหาของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง 
10.2 ผู้รับบริการได้รับการบรรเทาที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
10.3 ผู้รับบริการสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง   
 
 

              งานนิติการ   

             ส านักปลัดเทศบาลต าบลสันมะเค็ด 


